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Gedragsregels
De Divosa LinkedIn groep is bedoeld voor professionals op het terrein van werk, inkomen en participatie die
met vakgenoten inhoudelijk willen discussiëren over actuele onderwerpen.
Om deze groep beschaafd, informatief, aangenaam en interessant te houden, hebben wij
gebruikersvoorwaarden / gedragsregels opgesteld waaraan iedere bezoeker van dit forum zich dient te
houden.
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Het is niet toegestaan advertenties te plaatsen op het forum.
Het is niet toegestaan commerciële of non-commerciële bedrijven/diensten te promoten al dan niet door
gebruik te maken van hyperlinks naar websites. Daaronder verstaat Divosa ook het plaatsen van een
‘open sollicitatie’ door zelfstandig adviseurs.
Gebruikers zullen elkaar en anderen respecteren door geen scheld- of vloekwoorden en nodeloos
kwetsende tekst(en) te gebruiken.
Alvorens een nieuwe topic te starten dienen gebruikers te controleren of er al soortgelijke topics op ons
forum staan en gebruikers zullen zich in een discussie beperken tot het onderwerp.
Bijdragen mogen niet te lang zijn en maar één keer worden geplaatst.
Gebruikers mogen alleen bijdragen plaatsen waarvan zij de (auteurs)rechten hebben of voor welke zij
toestemming hebben om deze bijdragen elektronisch openbaar te maken en te verveelvoudigen.
Agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, racistische, misleidende of
anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen zijn niet toegestaan.
Belastende uitlatingen dienen altijd te worden onderbouwd.

De forumgebruiker is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de berichten die hij of zij op het forum plaatst of
heeft geplaatst.
Divosa behoudt zich het recht voor om naar eigen interpretatie en goeddunken gebruikers te waarschuwen en
tijdelijk of definitief de toegang tot de Divosa LinkedIn groep te ontzeggen, bijdragen in te korten, te
censureren, te anonimiseren en/of te verwijderen.

